
ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ  

COMUNA PODOLENI  

CONSILIUL LOCAL  

HOTĂRÂREA  

nr. 5 din 28 ianuarie 2021 
privind înregistrarea Primăriei comunei Podoleni, județul Neamț în  

Sistemul Național Electronic de Plată online a taxelor și impozitelor utilizând cardul  

bancar (SNEP) și modul de suportare a comisionului bancar la tranzacțiile online 

Având în vedere prevederile: 

- H.G.  Nr. 1235/2010 privind Sistemul naţional electronic de plată online, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinului   Nr. 168/14/95/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice 

privind Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul 

bancar; 

- art. 129 alin.(14) din O.U.G.  Nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

Văzând Referatul de aprobare elaborat de Primarul comunei Podoleni, Raportul 

întocmit de compartimentul de resort şi Avizele comisiilor de specialitate; 

În temeiul dispoziţiilor art. 139 alin.(1) şi art. 196 alin.(1) lit.„a” din O.U.G. 

Nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

Consiliul local al comunei Podoleni, judeţul Neamţ, adoptă 

prezenta hotărâre.  

 Art.1. Se aprobă înregistrarea Primăriei comunei Podoleni, județul Neamț în 

Sistemul Național Electronic de Plată online a taxelor și impozitelor utilizând 

cardul  

Bancar. 

Art.2. Primăria comunei Podoleni va selecta furnizorul de servicii de 

acceptare de plăți electronice în condițiile legii. 

Art.3. Comisionul aferent plăţii electronice cu cardul a taxelor, impozitelor 

și a altor venituri al bugetului local, va fi suportat de către: 

-  contribuabil, pentru comisioanele aferente serviciilor de plată percepute 

de către furnizorul său de servicii de plată; 

-  Primăria comunei Podoleni, din bugetul local pentru comisioanele 

aferente serviciilor de plată percepute de către furnizorul său de servicii. 



Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 

însărcinează Primarul comunei Podoleni și Compartimentul Contabilitate, Financiar, 

Impozite și taxe. 

Art.5. Secretarul general al comunei va asigura comunicarea prezentei 

hotărâri autorităţilor, instituţiilor publice şi persoanelor interesate. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, Contrasemnează: 
IOAN BOCANCEA SECRETAR GENERAL, 

 ANCA-LENUŢA IOVU 
 


